visi, misi & motto

Visi

Motto

Menjadi Kementerian yang kredibel dalam
memberikan layanan informasi publik.

CERMAT dalam memberikan pelayanan
informasi publik
(Cepat, Ramah, Mudah, Akuntabel dan
Transparan)

Misi

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Menjamin akses informasi publik sesuai
Undang-Undang No. 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas layanan
informasi publik;
3. Meningkatkan profesionalisme SDM
layanan informasi publik;
4. Memperkuat sarana-prasarana dalam
rangka efisiensi dan efektivitas layanan
informasi publik;
5. Meningkatkan pengelolaan
dokumentasi informasi publik.

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK
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Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik
mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi
publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat
untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan
dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good
governance).
Tuntutan akan tata kelola kepemerintahan yang baik
mensyaratkan adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi
masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
Kementerian Perindustrian melalui Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor 351/M-IND/KEP/7/2011 telah menunjuk
dan mengangkat Kepala Pusat Komunikasi Publik sebagai
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat dan
menginstruksikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit
Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk
menunjuk dan mengangkat pengemban fungsi pengelola
informasi dan atau dokumentasi pada masing-masing UPT/Unit
Pendidikan sebagai PPID Daerah.
Dalam rangka operasional PPID Pusat, telah dibentuk Desk
Layanan Informasi Publik di Lobby Gedung Kementerian
Perindustrian, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 52 - 53, Jakarta
Selatan.
Bagi pemohon informasi publik, dapat memperoleh informasi
secara langsung maupun melalui media : Telp. 021 - 5253206,
5255509 ext. 2666; Fax. 021 – 5255609; website: http://puskom.
kemenperin.go.id atau www.kemenperin.go.id
Silahkan mengunjungi Kementerian Perindustrian. Terima Kasih.
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pengantar & maklumat

Pengantar

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap
orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik
Kementerian Perindustrian, kami terus berupaya memberikan
layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen :
1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat
sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun
dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan
teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan
layanan informasi publik.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai
kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan
informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.
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